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VIVER MAIS E MELHOR!

Que a população está com percentual mais alto de idosos, a gente já vem ouvin-
do falar há algum tempo. O que tem aumentado cada vez mais é o número de 

pessoas que envelhecem com qualidade de vida. E isso é uma ótima notícia!
O próprio envelhecer ainda é tabu para muitos, mas casos como o de Terezinha 

(a capa de nossa atual Pretexto) aumentam rapidamente. Envelhecer com qualidade 
de vida é estar bem consigo mesmo, ter satisfação com sua vida atual e expectativas 
positivas. 

A reportagem mostra o novo comportamento de idosos que é responsável pela mu-
dança. São pessoas que realizam atividades prazerosas e estabelecem objetivos a serem 
atingidos. Atividades físicas, estudos, afazeres os mais diversos. A lista de vivências não 
tem limites para os novos velhos.

E falando em comportamento, esta edição traz outras matérias igualmente impor-
tantes para refletirmos sobre assuntos da atualidade. Reportagem aborda os excessos 
relacionados à busca pela beleza, mas a partir da visão dos profissionais da estética. 

Como seu comportamento em redes sociais pode influenciar na hora de buscar 
um emprego? Já imaginou os benefícios do aprendizado da música para crianças? Tem 
também matéria sobre ioga, mulher no crossfit, o que fazer após a graduação e sobre a 
previdência. Histórias de superação na crise e na vida. 

Uma variedade de assuntos para você também viver melhor.

Ótima leitura!
Paulo Mantello
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A capa desta edição foi produzida 
pela aluna Gabriela Fagundes a partir 
de foto de Aretha Bognar, que mostra 
a entrevistada Terezinha Verga, da 
matéria de capa “De bem com a 
idade”. No destaque, o cirurgião 
plástico Milton Hayashi, em foto de 
Pablo Felipe.

Foto: André Ferreira/Assessoria UniToledo
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considerada um transtorno dismórfico 
corporal caracterizado pela alteração da 
autoimagem. Para entendemos melhor 
sobre o assunto consultamos o personal 
trainner Guilherme Matias Canha que já 
atendeu alunos com vigorexia e, segundo 
ele, é comum ter pessoas dentro da aca-
demia com este distúrbio.

Segundo Matias, do ponto de vista 
profissional, vigorexia é muito prejudi-
cial à saúde, porque tudo que nos dispo-

ESTÉTICA

BELEZA X OBSESSÃO
Os desafios dos profissionais diante das patologias da boa aparência

Vivemos em uma sociedade que cul-
tua o corpo e a aparência. As redes so-
ciais inflaram essa cultura. Somos bom-
bardeados por imagens o tempo todo. 
São atrizes, modelos, digital influencers 
sempre magras, lindas e perfeitas. Toda 
essa explosão de imagens tem gerado um 
resultado: a obsessão pela aparência.

Não é exagero então que encontra-
mos hoje muitos profissionais do ramo 
da beleza que se deparam com patologias 
relacionadas a aparência. Doenças como 
bulimia, anorexia nervosa, vigorexia e 
vício em procedimentos estéticos apare-
cem com muita freqüência para os pro-
fissionais da área. 

O Brasil, segundo dados da Socie-
dade Internacional de Cirurgia Plástica 
Estética (ISAPS), é o segundo país com 
maior número de procedimentos esté-
ticos realizados por ano, ficando atrás 
apenas dos Estados Unidos. Só no ano 
de 2016, mais de 2,5 milhões de proce-
dimentos estéticos foram realizados no 
País.

O cirurgião plástico Milton Hayashi, 
que atua na área há mais de 20 anos é 
um dos 5.500 cirurgiões plásticos cre-
denciados no Brasil. Hayashi é formado 
em medicina pela Universidade Federal 
do Paraná e se especializou em cirurgia 

Juliana Peixoto
Maria Paula Coqueiro
Pablo Felipe 

O cirurgião plástico Hayashi: mais de 10 mil cirurgias na carreira

Hayashi conta que já 
realizou mais de 10.000 

cirurgias plásticas em sua 
carreira e que por ano, 

realiza entre 300 e 
400 cirurgias.

a cada ano”, diz Hayashi.
Ao ser questionado se já atendeu 

ou atende alguma paciente com uma 
espécie de vício em cirurgia plástica, o 
médico diz que sim. “A grande maioria 
das pacientes que atendo procuram a 
intervenção cirúrgica porque realmente 
precisam disso esteticamente, por causa 
das gestações ou devido a uma grande 
perda de peso. Porém, às vezes, me de-
paro com pacientes com personalidade 
patológica, que não precisam de um 
procedimento invasivo, mas que que-
rem fazer. Tem também as pacientes que 
chegam aqui esperando resultados irreais 
da cirurgia, uma coisa que ela não vai 
atingir. Com esses tipos de pacientes eu 
procuro conversar e explicar os prós e os 
contras, além de tentar mostrar para elas 
a realidade do procedimento”, explica o 
médico.

Para o doutor, as brasileiras se preo-
cupam tanto com o corpo e gostam de 
fazer procedimentos estéticos porque o 
Brasil é um país tropical. “Aqui as mu-
lheres expõe mais o corpo por causa das 
temperaturas mais altas. O país tem uma 
oferta muito grande de cirurgiões plásti-
cos e existe hoje uma facilidade na hora 
de se pagar os procedimentos. Para mim, 
tudo isso ajuda o Brasil a estar entre os 
campeões de cirurgias plásticas realiza-
das no mundo”, ressalta Hayashi.

Foto: Pablo Felipe

OBSESSÃO

A psicóloga Daniele Andrade afirma 
que muitas pessoas a procuram quan-
do percebem que estão exagerando nas 
intervenções estéticas. “As pessoas me 
procuram quando a obsessão por cirur-
gias plásticas já está em grau avançado, 
tentam de tudo e nunca estão satisfei-
tas, o “milagre” nunca fica completo. É 
quando o emocional sai afetado ficando 
cada vez mais difícil de lidar com este 
problema”.

De acordo com a psicóloga, existem 
casos em que o transtorno e a obsessão 
falam mais alto, nestes casos a descober-
ta do distúrbio é realizada pelos psicólo-
gos por meio de tratamentos sobre a au-
toimagem, autoconfiança e autoestima. 
“Trabalhar a autoestima e ressignificar 

os sentimento acerca da autoimagem é 
muito importante em pacientes em grau 
avançado de obsessão por cirurgias plás-
ticas”, afirma a psicóloga.

A esteticista Gabriela Quideroli conta 
que já precisou dispensar pacientes. “Já 
aconteceu algumas vezes de eu precisar 
ter que queriam fazer tratamento para 
gordura localizada, mas que não tinham 
um mínimo de percentual de gordura 
para que o tratamento pudesse ser rea-
lizado”, disse Gabriela. A esteticista lista 
a drenagem linfática e a limpeza de pele 
como os tratamentos mais realizados em 
sua clínica. “Tem também as pacientes 
que emendam um pacote de tratamento 
no outro e assim estão constantemente 
fazendo algum procedimento ou inter-
venção estética. Porém procuro sempre 
avaliar se a pessoa realmente precisa do 
tratamento”, explica Gabriela

A obsessão com a estética não está res-
trita só às mulheres, homens também po-
dem apresentar alguns distúrbios, como 
por exemplo, a vigorexia. Esse distúrbio 
é uma compulsão pelo corpo musculoso, 

“As pessoas me procuram 
quando a obsessão por 

cirurgias plásticas já está 
em grau avançado, 

tentam de tudo e nunca 
estão satisfeitas, o ‘milagre’ 

nunca fica completo”, 
Psicóloga Daniele Andrade

plástica na Escola Paulista de Medicina 
da Universidade Federal de São Paulo. 
É membro da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica, da Sociedade Inter-
nacional de Cirurgia Plástica Estética 
(ISAPS), da Sociedade Brasileira de La-
ser em Medicina e Cirurgia e da Federa-
ção Iberoamericana de Cirurgia Plástica.

Hayashi conta que já realizou mais 
de 10.000 cirurgias plásticas em sua car-
reira e que por ano, realiza entre 300 e 
400 cirurgias, isso sem contar os proce-

dimentos a laser e outros procedimentos 
estéticos realizados em sua clínica em Bi-
rigui, interior de São Paulo. Ao todo, o 
cirurgião oferece 33 tipos diferentes de 
cirurgias plásticas em sua clínica. 

Segundo o médico, os procedimen-
tos mais procurados na sua clínica são 
lipoaspiração e a implantação de próte-
ses mamárias. “Tenho percebido ultima-
mente um aumentos nas cirurgias de na-
riz, o número de pacientes que chegam 
pedindo esse procedimento tem crescido O personal trainer Guilherme Matias acompanha aluno em aula de musculação
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grande maioria das dietas da moda leva 
realmente a uma perda de peso em pou-
co tempo, o que pode ser vantajoso para 
algumas pessoas que querem resultados 
em curto prazo. No entanto, assim que 
são interrompidas provocam aumento 
ponderal, muitas vezes superando o an-
terior, o que leva ao desestímulo, pois 
é uma busca que nunca atinge seu ob-
jetivo. Por não retratarem o cotidiano 
das pessoas esse tipo de dieta não tem 
aderência à longo prazo. Além de não 
promover a reeducação alimentar, a mo-
notonia na ingestão leva ao abandono 
da dieta, provocando inclusive ganho de 
peso”, explica Valéria.

Um dos principais papéis do nu-
tricionista é atuar no aconselhamento 
educativo para que as pessoas obesas 
não apenas sigam uma dieta correta pelo 
tempo necessário, mas que mantenham 
bons hábitos com uma alimentação sau-
dável. Por isso, o profissional também 
deve insistir na educação alimentar e 
nutricional como fator preventivo, prin-
cipalmente na infância, que é quando se 
formam os hábitos que o indivíduo ten-
de a seguir por toda a vida.

A divulgação e a obsessão 
com a comida saudável está 
por toda parte, inclusive no 

mundo digital, como por 
exemplo, pratos divulgados 

pelo Instagram.

Segundo Valéria, a procura do profis-
sional de nutrição não está direcionada 
apenas com o objetivo de perda de peso. 
Cada pessoa tem um objetivo específico 
ao procurar um nutricionista, seja por 
razões estéticas, obesidade, controle de 
problemas patológicos, como diabetes, 
colesterol, acompanhamento durante a 
gestação e até mesmo para melhorar seu 
desempenho esportivo. Observa-se que a 
população tem se tornado cada vez mais 
consciente em relação à qualidade de 
vida, assim a procura deste profissional 
tem crescido, já que uma alimentação 

saudável garante a manutenção da saúde 
e favorece a longevidade.

Sobre o vício em alimentação saudá-
vel, a nutricionista revela que a crescente 
preocupação das pessoas em relação aos 
alimentos, vem desencadeando novos ti-
pos de psicopatologias, como por exem-
plo, a Ortorexia Nervosa (ON). Uma 
perturbação alimentar caracterizada por 
uma dieta restrita a produtos considera-
dos puros e naturais.

Os indivíduos ortoréxicos têm como 
objetivo de ingerir apenas aqueles ali-
mentos que irão lhe trazer benefícios 
para um bom funcionamento do orga-
nismo e “libertem o corpo e a mente 
de impurezas” a fim de alcançarem um 
corpo saudável. Excluem alimentos que 
julgam não serem saudáveis, como co-
rantes, gorduras, conservantes, gorduras 
trans, açúcares e sal. Inclui-se também 
os agrotóxicos, pesticidas, alimentos 
transgênicos e também as massas. Esses 
indivíduos ainda chegam a restringir 
alimentos importantes para o equilíbrio 
nutricional como alguns tipos de carnes, 
tornando desse modo uma dieta desba-
lanceada. No entanto, dependendo da 
restrição ou exclusão alimentar, o indi-
víduo pode ter como causa quadros de 
carências nutricionais. Portanto, o tra-
tamento de indivíduos com a ortorexia 
nervosa deve ser realizado por equipe 
multiprofissional (médicos, psicólogos, 
nutricionistas) devidamente especializa-
da para que esse tratamento seja efetivo. 

A terapia nutricional só deverá ser 
realizada com o profissional de nutri-
ção que é devidamente capacitado para 
o manejo deste paciente. O processo de 
reeducação alimentar deve conscientizar 
as pessoas com a ON que a dieta sau-
dável é uma aliada da saúde. Porém, o 
excesso da preocupação com os alimen-
tos e a exclusão de alguns nutrientes da 
alimentação pode ser prejudicial e trazer 
sérias consequências para a saúde.

A mestre em nutrição comenta so-
bre o aumento de uns anos para cá, no 
número de pacientes com esse distúrbio. 
Hoje em dia, a divulgação e a obsessão 
com a comida saudável está por toda 
parte, inclusive no mundo digital, como 
por exemplo, pratos divulgados pelo Ins-

“Esses hábitos viram ciclos 
viciosos por uma imposição 
de padrões, às vezes até da 

própria família e círculos 
sociais em que o indivíduo 

e/ou esta família vive”, 
Psicóloga Daniele Andrade

tagram, com umas folhas de espinafre, 
uns grãos de quinoa, que estão muito 
na moda, mas que os consumos isolados 
não têm nutrientes suficientes.  

As mídias sociais, quando dissemi-
nam informações sem evidências cien-
tíficas, ou por pessoas leigas, que criam 
versões distorcidas e exageradas sobre 
alimentação saudável, podem levar a 
mudança nos padrões alimentares e pre-
juízos à saúde dos grupos mais vulnerá-
veis. Por exemplo, indivíduos com dis-
túrbios alimentares, que ao divulgar seus 
medos e obsessões alimentares também 
acabam “contagiando” outras pessoas 
com esses comportamentos alimentares 
de risco.

Ainda não se sabe qual a verdadeira 
incidência da ON na população geral. 
Os trabalhos científicos evidenciaram os 
grupos de risco (como os profissionais da 
área da saúde, artistas, esportistas e atle-
tas). Além disso, é importante destacar 
que a vulnerabilidade pela ON está entre 
as pessoas que já tiveram algum tipo de 
transtorno alimentar no passado ou até 
mesmo um comportamento alimentar 
de risco na adolescência. 

A psicóloga Daniela ainda com-
pleta que esses distúrbios não são algo 
que acontece de repente, são problemas 
acontecem na infância ou adolescência e 
estão associados a o chamado bullying. 
“Esses hábitos viram ciclos viciosos por 
uma imposição de padrões, às vezes até 
da própria família e círculos sociais em 
que o indivíduo e/ou esta família vive”. 
Daniela, ainda promove uma reflexão. 
“Se pararmos para pensar, em que mo-
mento te disseram que você não é bonita 
(o) do jeito que é? 

Fonte: Dados de 2016 da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS)

A alimentação também pode gerar 
patologias no campo da estética. De 
acordo com a nutricionista Valéria Nó-
brega da Silva Franco, muitos nutricio-
nistas hoje precisam aconselhar seus pa-
cientes em relação às “dietas da moda” e 
os transtornos alimentares.

Primeiramente é fundamental que o 
profissional de nutrição esteja compro-
metido na divulgação dos malefícios que 
as dietas da moda trazem à saúde. “A 

DIETAS DA MODA

mos a fazer intensamente sem descanso 
e que vira uma espécie de obsessão gera 
prejuízo, ou seja, nosso corpo é feito para 
movimentar, porém o descanso também 
é necessário. Em busca do corpo perfei-
to a pessoa extrapola os limites do corpo 
ingerindo cada vez mais recursos ergogê-
nicos (suplementos e drogas anabólicas), 
deixando então os padrões saudáveis. 
“Não posso deixar de falar que tem casos 
em que a pessoa faz em média de dois a 
três treinos ao dia para ficar com o pa-
drão que idealizou”, ressalta Matias.

O educador físico explica que os er-
ros abrangem três áreas: treino, dieta e 
os recursos. Essa tríade funciona para 
atletas de alto nível e que tem uma 
equipe multidisciplinar para orientá-lo. 
Quando a pessoa se submete a fazer isso 
tudo sozinha, ela não tem o suporte que 
precisa para aguentar tudo. Na maioria 
dos casos a pessoa quando chega neste 
estágio ela não pensa em saúde, faz o que 
quer a qualquer custo. É algo muito sé-
rio. 

A psicóloga esportiva Laíde Cristina 
da Silva Julioti nos explica que a vigo-
rexia é um distúrbio classificado como 
um transtorno obsessivo-compulsivo, 
semelhante em certos aspectos com a 
anorexia, pois, aqueles que possuem têm 
uma visão distorcida da sua imagem. 
Acomete mais homens entre 18 e 35 
anos. O tratamento envolve uma equipe 
multidisciplinar, formada por médico, 
psicólogo, nutricionista e preparador fí-
sico. A psicoterapia busca identificar os 
pensamentos disfuncionais e distorcidos 
em relação ao corpo buscando restaurar 
a autoconfiança e a autoestima.
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Seus benefícios no desenvolvimento criativo e cognitivo das crianças

Felipe Braga, de 2 anos e meio, toca a bateria da igreja que seus pais frequentam em Guararapes-SP

Aprender música na infância? Sim, 
pode ser a melhor fase da vida. De acor-
do com a psicóloga Glaucielen Cristina, 
a música estimula o desenvolvimento de 
linguagem, coordenação motora, sensi-
bilidade, concentração e memória. “No 
processo de alfabetização e raciocínio 
matemático é estimulado também atra-
vés da musicalização infantil”, afirma.

Já faz um tempo que a música vem 
sendo apontada e usada como um meio 

Alessandra Barbosa
Ana Beatriz Marques
Diane Nunes 

“Quanto mais cedo 
à criança ingressar no 

mundo da música, 
maior desenvolvimento 

ela terá”, 
Psicóloga Glaucielen Cristina

Foto: Gustavo Barbosa

MUSICALIZAÇÃO 
NA INFÂNCIA

muito eficaz para o desenvolvimen-
to infantil. Segundo dados da pesquisa 
realizada pela médica e pedagoga Maria 
Montessori, as crianças passam por um 
período mais sensitivo musical, dos 2 

anos e meio aos 6 anos, e durante essa 
fase sua mente é receptiva a aprendiza-
gem de forma diferente da de qualquer 
outra faixa etária. Por isso, a música é 
utilizada na pré-escola durante o pro-
cesso de alfabetização, pois é uma alia-
da fundamental de ensino por ser uma 
ferramenta de exercício memorial. Além 
disso, ajuda a estimular a criatividade a 
espontaneidade e abre uma gama de no-
vas possibilidades no desenvolvimento 
cognitivo das crianças. 

Felipe Braga, de 2 anos e meio, é um 
ótimo exemplo de como a criança se 
torna mais receptiva à música durante a 

infância. Sua mãe, Danieli Braga, conta 
que durante a gestação, orientada por seu 
obstetra, colocava música para o bebê es-
cutar pois a audição é o primeiro sentido 
que se desenvolve no feto, e relata que 
após o nascimento, seu filho começou a 
demostrar gosto pela música, em espe-
cial pela bateria. “O Felipe não assiste 
apenas desenhos infantis como a grande 
maioria das crianças. O nosso tempo li-
vre com ele não é jogando bola, ou com 
carrinhos e outros brinquedos. Assim 
que ele percebe que estamos livres, ele 
nos puxa pela mão, nos pede para sentar 
na cadeira do quarto, e somos obrigados 
a cantar para ele acompanhar tocando.” 
a mãe completa orgulhosa “ele nunca fez 
aulas de bateria, por isso a sua habilida-
de para tocar chama a tenção de todos a 
nossa volta. É dom.” 

A Psicologia explica esse fato usando 
a teoria do inato, que indica comporta-
mentos humanos determinados geneti-
camente por hereditariedade, seguindo 
padrões definidos por programas gené-
ticos, ou seja, algumas pessoas nascem 
com o inato dom da música. 

Anne Alice Oliveira Prado, 9 anos, com o primo e professor Douglas Prado

MÚSICA E INCLUSÃO

Por outro lado, existem crianças que, 
diferentes do Felipe, não possuem o 

dom inato para a música, o que segundo 
a psicóloga Glaucielen não interfere no 
aprendizado “O ser humano é produto 
do meio que vive e dos estímulos que 
recebe. Uma criança que não possui o 
dom inato, pode sim aprender a tocar. 
Inclusive crianças com necessidades es-
peciais.”

De acordo com o livro “Música e In-
clusão”, as atividades de musicalização 
também favorecem a inclusão de crian-
ças portadoras de necessidades especiais. 
Por seu caráter lúdico e de livre expres-
são, elas não apresentam pressões nem 
cobranças de resultados, auxiliando na 
desinibição, contribuindo então para o 
envolvimento social, despertando no-
ções de respeito e consideração pelo ou-
tro, abrindo espaço para outras aprendi-
zagens. O professor de música Douglas 
Prado diz que “é muito importante que 
os pais incentivem sem cobranças seve-
ras, para que o aprendizado da criança 
seja divertido”. 

 Estudando música desde os 15 anos 
de idade, Douglas Prado afirma que “a 
música é o resultado de uma interpreta-
ção cerebral. Dessa forma, quanto mais 
rica for em harmonia e na diversidade de 
sons agudos, médios e graves, timbres e 
ritmos, mais estimulado será o cérebro 
de quem a ouve”. Seu conhecimen-

to musical inspirou o interesse de sua 
prima Anne Alice Oliveira Prado, de 9 
anos, que hoje é sua aluna fazendo aulas 
semanais de violão. Segundo a mãe, Jac-
keline Oliveira, a menina sempre amou 
ouvir música e as aulas ajudam muito 
na coordenação e concentração da filha. 
“Depois das aulas, está sempre querendo 
aprender mais, ela acha incrível ser capaz 
de tocar”, diz a mãe.

A música funciona como 
um importante precursor 
no desenvolvimento das 

aptidões linguísticas 
da criança, assim como 

da sua inteligência e 
capacidade de expressão.

Portanto, fica evidente que a música 
além de ser arte, também é uma impor-
tante ferramenta no desenvolvimento 
das crianças em todos os sentidos. O es-
tímulo e o incentivo por parte dos pais e 
educadores, contribui de maneira positi-
va no crescimento intelectual e sensorial 
infantil.

Fo
to

: D
ian

e 
Nu

ne
s



JUNHO 2018 PRETEXTO 1110 JUNHO 2018PRETEXTO

A atual sociedade em que vivemo tem 
aumentado suas exigências profissionais 
e pessoais em cima de cada indivíduo, 
criando tensão na vida das pessoas. Tra-
balhar, estudar e lidar com as exigências 
do dia-a-dia, são alguns dos fatores que 
fazem parte da rotina da estudante Ca-
rolina Cristina Oliveira de Sousa, 19, e 
que quando não são gerenciados corre-
tamente, causam estresse e ansiedade. 
Como forma de aliviar as pressões diá-
rias, a estudante tem praticado yoga. O 
que começou como uma curiosidade, 
acabou tendo um resultado além do es-
perado. “Depois que percebi como di-
minui o estresse e a ansiedade, não falto 
a nenhuma aula. A prática me ajudou a 
ter mais calma e a controlar meus impul-
sos”, afirma Carolina.

A ansiedade faz parte da natureza de 
todo ser humano, e, quando em exces-
so, acarreta em estresse. Em um relatório 
publicado em fevereiro de 2017, pela 
OMS, Organização Mundial da Saúde, 
o povo brasileiro é o que mais sofre de 
ansiedade no mundo, com uma taxa 
de 9,3%. De acordo com o psicólogo e 
professor Fabrício Otoboni, 37, “Todo 

Célia Regina
Gabriela Fagundes 

mundo é ansioso. O transtorno se torna 
um problema quando é excessivo e cons-
tante. Nosso modo de vida atual acaba 
sendo um gerador de estresse”. 

EQUILÍBRIO

O uso de terapias alternativas como meio de administrar o estresse e a ansiedade

EM BUSCA DE UMA 
MENTE SAUDÁVEL

“Todo mundo é ansioso. 
O transtorno se torna 

um problema quando é 
excessivo e constante”, 

Psicólogo Fabrício Otoboni

Como um meio para gerenciar o 
estresse, a busca por terapias alternati-
vas tem aumentado, sendo uma delas a 
prática de yoga, que ajuda a controlar 
os sintomas da ansiedade, além de tra-
zer vários benefícios para a saúde. Para 
o psicólogo, as práticas alternativas, des-
de que fundamentadas cientificamente, 
podem colaborar com o tratamento dos 
sintomas da ansiedade e estresse. “As 
práticas como yoga e acupuntura são 
bem recebidas pelo sistema de saúde no 
Brasil”, acrescenta Fabrício.

A prática de yoga, por trabalhar a 
geometria corporal, proporciona me-
lhoras na saúde física e mental. Além de 
seus benefícios físicos, também melhora 

as áreas emocional, mental e espiritual. 
“Yoga é uma palavra de origem sânscrita 
e significa entrelaçar, unir. É a união de 
corpo, mente e respiração. É uma prática 
física, mas também psicofísica, na qual 
utilizamos o corpo como ferramenta 
para entrarmos no campo da medita-
ção”, explica a instrutora de yoga Guta 
Coutinho, 34.

“Na parte física, a prática de yoga 
trabalha o fortalecimento, flexibilidade 
e alongamento do corpo, além de me-
lhorar a capacidade pulmonar, já que 
trabalha com a respiração. Isso acaba por 
proporcionar uma sensação maior de 
bem-estar. Os benefícios mentais e emo-
cionais também são inúmeros, como o 
aumento do foco, direcionamento e cla-
reza da mente. As emoções são mais fa-
cilmente identificadas e compreendidas, 
auxiliando no autoconhecimento. Já a 
parte espiritual trabalha a conexão com 
a fonte, com aquilo que você acredita, 
independente de crença ou religião”, es-
clarece Guta.

As práticas alternativas trazem gran-
de benefício para a saúde, diante do 
que as pessoas vivenciam hoje em dia. A 
prática de yoga e meditação é oferecida 
pelo Centro Universitário Toledo, todos 
os sábados, às 10 horas da manhã, sob a 
orientação da instrutora Guta Coutinho. 

Foto: Gabriela Fagundes

MULHER NO CROSSFIT
Entenda porque o CrossFit caiu no gosto delas
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Um esporte que vem chamando mui-
to a atenção das pessoas atualmente é o 
CrossFit, que teve origem na década de 
1990 na Califórnia. A série de exercícios 
funcionais tem foco em desenvolver o 
condicionamento físico, sem se restrin-
gir a uma determinada habilidade, mas 
sim, de forma geral. Quando se treina 
CrossFit, são melhoradas muitas capa-
cidades físicas, como resistência respi-
ratória, resistência muscular, agilidade, 
equilíbrio e até mesmo a coordenação 
motora. 

O treino do dia (conhecido como 
WOD) muda constantemente e pode 
variar de cinco a vinte minutos, com 
uma mistura de exercícios funcionais fei-
tos em alta intensidade. Barras e anilhas 
olímpicas podem ser usadas para o trei-
no, além de argolas, correntes, elásticos 
e kettlebells (bolas de ferro que contém 
alça). Entretanto, o equipamento mais 
importante para a prática desse exercício 

é o corpo humano.
Muito praticado por homens, a onda 

CrossFit tem ampliado seu público de 
algum tempo para cá. A procura por 
corpos mais definidos, a superação a 
cada exercício e o emagrecimento mais 
rápido (acompanhada de uma reeduca-
ção alimentar) fez com que as mulheres 
adotassem essa prática. 

Para Larissa Moreira, de 23 anos e 
que já treina em uma academia de Biri-
gui há quase dois anos, o maior desafio 
foi iniciar. Ela contou que a necessida-
de de emagrecer com maior rapidez fez 
com que ela procurasse exercícios de 
maior intensidade. “Como não gostava 
de academia, acabei escolhendo o Cros-
sFit por ver resultados rápidos em ami-
gas minhas. Em um mês eu percebi que 
meu corpo já estava começando a pegar 
forma, o que me motivou ainda mais”, 
contou ela.

Mais do que a perda de peso e a de-
finição do corpo, criar resistência, su-
perar seus próprios desafios e aumentar 
suas habilidades fez também as mulheres 
procurarem a modalidade. “No começo, 

meu professor Thiago adaptou muitos 
exercícios para que eu conseguisse fa-
zer. Após um tempo de treinamento, 
consegui realizar as atividades igual a 
qualquer homem que treina no mesmo 
horário que o meu. Percebo até que eles 
ficam incomodados quando faço a mes-
ma quantidade de séries. É como se me 
vissem como uma adversária lá dentro 
(risos)”, confessa Moreira.

De acordo com Thiago Rodrigues, 
proprietário e treinador da academia 
Interact CrossFit em Birigui, a modali-
dade, que foge das academias conven-
cionais, pode proporcionar ao corpo 
humano a capacidade de fortalecimento 
dos músculos. Leva a uma maior queima 
de caloria e ganho de massa magra, ao 
mesmo tempo em que equilibra o corpo. 

“Obter um corpo definido, a queima 
de gorduras e a maior resistência adqui-
rida vêm da intensidade e da rapidez 
que os exercícios são feitos. As mulheres 
têm uma facilidade enorme em aprender 
mais rápido, adaptar-se e perder peso. 
Isso as estimulam a continuar”, afirma 
Rodrigues. Ele comenta também que a 

Camila Zanela
Letícia Permagnani
Renato Costa 

O número de mulheres aumenta cada vez mais no esporte
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quantidade de perda de peso por aula 
depende do esforço de cada pessoa du-
rante os exercícios.

Segundo o profissional, alguns exer-
cícios são mais comuns nos treinos das 
mulheres: práticas aeróbicas, ginásticas 
e treinamentos com pesos. O uso de 
cordas pesadas e grossas para pular ou 
fazer movimentos zigue-zague fortalece 
os músculos. Saltos e agachamentos tra-
balham pernas, coxas e glúteos. Flexões, 
muito comuns em academias, trabalham 
músculos superiores do corpo no Cros-
sFit. 

Para quem está iniciando, Rodrigues 
sugere que comece devagar, aceitando as 
adaptações que os professores sugerem 
na atividade. “A prática é muito intensa, 
com movimentos variados e pouco des-
canso. O corpo precisa primeiro se adap-
tar a essa aceleração para poder enfrentar 
a diária dos exercícios”. 

Por ser um treinamento de alta inten-
sidade, a incidência de lesões é notável. 
Em alguns casos, os danos podem ser tão 
graves que o indivíduo acaba desenvol-
vendo rabdomiólise. Essa doença tem 
como característica a morte das fibras 
musculares, afetando principalmente os 
rins, que pode levar a pessoa a óbito. 

Em vista disso, é fundamental rea-
lizar procedimentos médicos antes de 
iniciar esse tipo de exercício físico. Da 
mesma forma, é preciso o acompanha-
mento de um profissional da área para 
indicar quais as melhores atividades para 
o indivíduo desenvolver logo no início. 
A busca pelo corpo ideal de cada pessoa 
não pode ser usada como desculpa para 
o descuido da saúde. 

“A prática é muito intensa, 
com movimentos variados 

e pouco descanso. 
O corpo precisa primeiro se 
adaptar a essa aceleração 

para poder enfrentar 
a diária dos exercícios”, 

Treinador Thiago Rodrigues

Idosos fazem a aula de hidroginástica com o professor Luiz Henrique Nunes Alcântara, 28 anos

Terezinha Verga, 61 anos, desliga o 
alarme do celular. São 7 horas, pontual-
mente. Com um dia atarefado pela fren-
te, não há tempo para perder dormindo. 
Toma o café da manhã: uma banana 
prata com aveia e linhaça. Vaidosa, a pri-
meira coisa que ela faz é passar batom 
nos lábios. Vai direto na cor vermelha, 
sua preferida. Terezinha é revendedora 
de maquiagem e a aparência para ela, é 
fundamental. Seus cabelos loiros estão 
sempre escovados, sem nenhum fio fora 
do lugar. 

Há 3 anos Terezinha dedica algumas 
de suas tardes à prática de esportes. Duas 
vezes por semana faz ginástica funcional 

e hidroginástica. Ela se sente muito bem 
durante as atividades. Fez muitas amiza-
des dentro da turma e, vez ou outra, sai 
para um happy hour com as amigas após 
a aula. 

A rotina de Terezinha ilustra a mu-
dança ocorrida na vida das pessoas da 
terceira idade e provocada pelo aumento 
da expectativa de vida. De acordo com 
dados do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), divulgados em 
2017, de 1940 a 2016, a expectativa de 
vida dos brasileiros aumentou em 30,3 
anos e atualmente é de 75, 8 anos.

As causas, ainda segundo a mesma 
pesquisa, se devem a fatores como aten-
ção ao pré-natal  , incentivo ao aleita-
mento materno, imunizações contra do-
enças a partir de vacinas, programas de 

nutrição infantil e contratação de agen-
tes comunitários de saúde. A estimativa 
é que em 2030 o Brasil tenha mais ido-
sos que crianças e adolescentes de até 14 
anos.

Os idosos estão vivendo mais e me-
lhor. Outro exemplo, é a Maria Tereza 
Bezerra, de 66 anos, que pratica ativida-
de física desde 2002. Ela faz hidroginás-
tica três vezes  por semana e ainda joga 
vôlei aos finais de semana. Prefere fazer 
todas as atividades diárias a pé, mesmo 
podendo dirigir.

Maria não toma nenhuma medicação 
e afirma que isso é o resultado da prática 
de atividades físicas aliada aos cuidados 
com a alimentação, sempre com mui-
tas frutas e bastante água. “Esses fato-
res contribuem para que eu não tenha 

CAPA

Idosos buscam qualidade de vida melhor com mudanças comportamentais, 
devido ao crescimento da expectativa de vida

Adrieli Fiorani
Aretha Bognar 

VIVENDO MAIS. 
E O MELHOR: 
DE BEM COM A IDADE

Foto: Aretha Bognar
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Alzheimer e outras doenças comuns na 
minha idade”, relata. 

O educador físico, Luiz Henrique 
Nunes Alcântara, tem muitos alunos 
da terceira idade, de 60 anos para cima. 
Cada vez mais ele sente que essa faixa 
etária procura por uma boa qualidade de 
vida. “É importante se manter ativo para 
ter saúde. Conforme envelhecemos, per-
demos massa muscular e força. O idoso 
que se mantém ativo tem qualidades fí-
sicas melhor que um indivíduo sedentá-
rio”, ressalta.

Osvaldo Ferreira, de 67 anos, tam-
bém busca se conservar ativo. Acorda 
pontualmente às 7h30 para dar água e 
comida as galinhas, patos e gansos, que 
ficam em seu lote, perto de sua casa. Ele 
se dedica também a uma horta comuni-
tária.  Cerca de 20 famílias tomam con-
ta da horta e cada um tem em média 4 
canteiros. 

Em seu pedaço Osvaldo plantou mu-
das de alface, almeirão, rúcula, cebolinha 
e manjericão. O maneja com as plantas 

é feito com todo o cuidado. Ele controla 
o tanto de água e adubo que cada planta 
deve receber.  “É tudo orgânico e bem 
verdinho. A horta me ajuda a ter uma 
alimentação saudável” disse Osvaldo 
todo orgulhoso.

À tarde, 2 vezes por semana Osvaldo 
faz aula de letramento digital, para fa-
zer parte da era tecnológica. Aprender a 
mexer nos aparelhos eletrônicos foi es-
sencial para ele. “Aprendi a ligar o com-
putador, mandar e-mail e já consigo ver 
vídeos pela internet no celular’, disse ele 
com um sorriso envergonhado enquanto 
via um vídeo que ensinava a cortar canos 
de pvc e aproveitá-los na horta. 

A turma de letramento digital do Os-
valdo tem cerca de 5 alunos, todos da 
terceira idade. A professora Aline Yuri 
Hasegawa, afirmou que a cada etapa que 
percebem uma superação, se sentem ca-
pazes e motivados a quererem aprender 
mais. Segundo ela, eles se sentem inte-
grados a nossa sociedade, cada dia mais 
tecnológica. 

Para o psicológico, Fabrício Otobo-
ni, ter uma rotina atarefada na terceira 
idade é essencial para que o idoso crie 
metas. “Ao chegar a uma certa idade e, 
de repente, após muito trabalho, se ver 
sem tarefas para cumprir, a pessoa para 
de estabelecer objetivos em sua vida. Ter 
objetivos nessa idade, faz o idoso se sen-
tir útil, e não ter doenças psicológicas, 
como a depressão”, analisa o psicólogo.

Meta é o que Terezinha tem. Ela acha 
pouco fazer a ginástica funcional e a hi-
droginástica, apenas duas vezes na sema-
na. Seu objetivo é, até o final do ano, 
estender as atividades para quatro vezes 
por semana. 

Maria Tereza Bezerra, 66 anos, em aula de ginástica multifuncional

Osvaldo Ferreira, 67anos, em aula de letramento digital
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“O idoso que se mantém 
ativo tem qualidades físicas 

melhor que um indivíduo 
sedentário”, 

Educador Físico Luiz Henrique

Eles superaram suas deficiências e são verdadeiras inspirações em busca de conhecimento

UM MOTIVO A MAIS 
PARA REALIZAR SONHOS

Anderson Baziqueto tem 24 anos 
e cursa Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas no Centro Universitário Tole-
do. Thiago Nunes tem 22 anos e cursa 
Direito, também no Unitoledo. Os dois 
alunos da instituição enfrentam limita-
ções físicas, mas buscam conhecimento 
e a realização de seus sonhos.

Anderson é tetraplégico. O rapaz 
perdeu os movimentos aos 13 anos, após 
um mergulho em um riacho, que fica na 
cidade de Guararapes (SP), ficando dias 
entre a vida e a morte. 

Já Thiago nasceu com paralisia cerebral 
de nível 2, que afeta o equilíbrio e a 
mobilidade das pernas. O rapaz veio ao 
mundo prematuramente. Aos 17 meses 
teve todas as suas esperanças de an-
dar e até mesmo de sobreviver 
retiradas pelos médicos. O jovem anda 
com muletas e até consegue caminhar 

alguns trechos sem ajuda delas.
Thiago conta que nunca vivenciou 

situações de bullying ou preconceito, 
além de ser recepcionado de forma afe-
tiva e educada. Anderson tem a mesma 
experiência. O rapaz vive rodeado de 
amigos e não vivenciou nenhuma situ-
ação desconfortável.

Ambos relatam que não se sentem 
diferentes dos outros membros da so-
ciedade. As pessoas que ficam admiradas 
ao vê-los cursando uma faculdade, o que 
acaba ajudando a quebrar estereótipos.

Para o estudante de direito, isso é 
uma grande vitória. “Quebra a imagem 
de coitadinho que as pessoas com defi-
ciência carregam de uma forma geral. 
Provo todos os dias que não somos ‘ETs’ 
e que podemos sim, ter uma vida nor-
mal. Que não é uma perna ou um pé 
que definem sua inteligência”, finalizou 
o rapaz.

Já para Anderson, a situação foi um 
pouco mais complicada. Após seu aci-

dente, o jovem se escondia por vergonha 
e acabou deixando os estudos de lado 
por um período.

Após uma conversa com o reitor da 
instituição, Bruno Toledo, o jovem pro-
pôs o ganho de uma bolsa integral. Mas, 
para isso, deveria atingir uma alta pon-
tuação proposta pelo reitor, o que vem 
sendo alcançada.

Hoje, o estudante de direito está 
cursando o primeiro ano de faculdade e 
mesmo sem os movimentos do pescoço 
para baixo, o rapaz se supera em cada 
aula com o auxílio de um mouse adapta-
do em um aparelho que é usado em seu 
rosto, para dessa forma, digitar e execu-
tar todas as tarefas propostas pelo pro-
fessor. “Me supero cada dia mais. Tem 
sido um desafio, mas sairei vitorioso”, 
completa o jovem.

Ambos elogiam o Unitoledo e falam 
que o acesso para eles é bem prático, 
com rampas e apoios que os ajudam a 
chegar até suas salas de aula.

Alunos exemplo de determinação e persistência: à esquerda, Thiago, do Direito, e à direita, Anderson, de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
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Thaís Silva
Thalia Paro 
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Confira dicas para se destacar na hora de buscar uma oportunidade de emprego

Quem nunca discutiu em redes so-
ciais ou expôs nelas sua opinião sobre 
um assunto polêmico? Porém, a exposi-
ção de forma exagerada na internet pode 
prejudicar a pessoa ao se candidatar a 
uma vaga de emprego.

A comunicóloga Fabrícia Lopes Ro-
cha aponta que as redes sociais, sobretu-
do o facebook, se tornaram uma espécie 
de praça pública, e quando uma pessoa 
compartilha determinada foto, é como 
se aqueles que a estão vendo estivessem 
juntos no lugar registrado. 

“Da mesma forma que você não ex-
põe sua intimidade de maneira exage-
rada em um lugar público no “mundo 
real”, isso não deve ser feito nas redes 
sociais, principalmente tendo em vista 
que as questões da nossa intimidade não 
pertencem a nossa vida pública/profis-
sional”, explicou.

A socióloga e doutora Marisa Furta-
do complementa essa argumentação ex-
plicando que a exposição de forma exa-
gerada em redes sociais está ligada a uma 
construção cultural narcísica, ou seja, o 
amor pela própria imagem implica na 
necessidade de se aparecer e/ou se exal-
tar. Além disso, ela afirma que “nessas 
plataformas, ao mesmo tempo que con-
teúdos são compartilhados, o narcisismo 
também é. Isso porque, enquanto cada 
curtida, comentário e/ou compartilha-
mento, reforça o ego do autor da pos-
tagem, outra pessoa pode se incomodar 
com essa reação por querer estar em seu 
lugar. ”

De acordo com o psicólogo Fabrício 
Otoboni, um bom currículo é funda-
mental para um processo seletivo, mas as 
empresas também julgam os candidatos 
e funcionários a partir do que comparti-

Dryeli Oliveira
Paula Santos
Nathalia Maia 

Menos é mais: seja seletivo ao compartilhar conteúdos nas redes sociais

lham nas redes sociais. Por isso, ele alerta 
que é importante caprichar no currículo 
e na apresentação pessoal, além de se res-
guardar e ter cautela ao postar conteúdos 
nas plataformas digitais.

Pensando nessas ideias, Rocha orien-
ta como utilizar a seu favor as platafor-
mas sociais mais comuns. 

MANTENHA-SE ATUALIZADO

Além dessas redes sociais, existe o 
Linkedin, que é uma importante plata-

forma para montar um perfil profissional 
e compartilhar habilidades. De acordo 
com Otoboni, se uma pessoa começar 
a utilizar essa rede social, é importante 
mantê-la sempre atualizada.

“Se o candidato é graduando, por 
exemplo, é importante que ele coloque 
na ferramenta tudo que participar. Isso 
vai desde a eventos na faculdade, até 
congressos ou apresentações de artigos. 
Esse cuidado se faz necessário porque, de 
um modo geral, os selecionadores pre-
zam muito pela iniciativa e participação 

dos recém-formados”, afirma.
O psicólogo ainda acrescenta que “é 

importante possuir um diploma, mas o 
que foi realizado durante a formação é 
um diferencial. Se uma pessoa partici-
pou de eventos e a outra não, o selecio-
nador certamente vai preferir a primeira, 
já que isso significa que ela teve muito 
mais interesse e pro atividade durante a 
graduação do aquela que foi passiva no 
período.”

Pensando nisso, o publicitário e ad-
ministrador Fábio Ramos, que é pós-
-graduado em Inteligência de Mercado 
e Gestão Estratégica de Pessoas explica 
que em um processo seletivo são levadas 
em consideração as competências téc-
nicas e comportamentais do candidato. 
O conhecimento técnico, segundo ele, 
envolve as experiências curriculares, en-
quanto o comportamental abrange a for-
ma que o candidato se porta e lida com 
as mais diversas situações. 

Exemplificando a explicação de Ra-
mos: se duas pessoas estão disputando 
uma vaga de emprego e uma delas tem 
grande competência comportamental 
sem ter muito conhecimento técnico, e a 
outra tem grande conhecimento técnico 
mas não tem controle comportamental, 
a primeira com certeza será priorizada. 
Isso porque, é muito mais fácil ensinar 
assuntos técnicos, que modificar sua 
conduta.

Considerando isso, o gestor dá dicas 
de como aperfeiçoar o currículo e ima-
gem pessoal, a fim de se destacar no mer-
cado de trabalho.

Ramos explica que as primeiras me-
didas a serem tomadas são buscar todas 
as informações possíveis sobre a empre-
sa e avaliar quais são as necessidades do 
cargo almejado, a fim de se preparar su-
ficientemente para a vaga. “Quando isso 
for realizado, o candidato estará abaste-
cido de tudo que é necessário para agir 
com inteligência emocional durante a 
entrevista, uma vez que é isso que o aju-
dará a se destacar.”, explica.

Ainda segundo o gestor, muitas em-
presas possuem profissionais técnicos 
como recrutadores, o que significa que 
eles sabem como identificar quando um 
candidato está mentindo e a mentira 

pode contribuir muito negativamente 
para a condição do profissional.

Ele explica que é importante que o 
candidato, além de ser verdadeiro, evite 
exageros. “Isso se estende desde às rou-
pas que serão usadas, até um possível ex-
cesso de perfume. É imprescindível que 
o candidato preze pela discrição e pelo 

equilíbrio, para não forçar uma situação 
e se prejudicar”, conclui.

Levando em consideração todas as 
informações apresentadas, separamos de 
forma simplificada as dicas dadas pelos 
profissionais a fim de contribuir para a 
sua valorização profissional. Confira no 
infográfico acima.

Foto: Paula Santos

IMAGEM PROFISSIONAL: USE REDES 
SOCIAIS E CURRÍCULO A SEU FAVOR
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APÓS A GRADUAÇÃO

 A Pretexto traz dicas de pós, intercâmbio e emprego para você

O QUE FAZER DEPOIS 
DA FORMAÇÃO ACADÊMICA?

Começar uma faculdade é um passo 
importante e as vezes complicado. Es-
colher a faculdade, o curso, o meio de 
locomoção e a forma de pagamento são 
alguns dos desafios enfrentado. Depois 
é seguir a caminhada universitária que 
leva os estudantes a distintos níveis de 
conhecimento.  Os cursos têm de dois 
e meio à cinco anos de duração, perío-
do no qual os alunos se concentram e se 
empenham para alcançarem o tão alme-
jado diploma.

 Mas a grande questão é, o que fazer 
ao final desta jornada?

Todos os anos, centenas de univer-
sitários se formam em diversas áreas de 
atuação. Pensando nisso, a Pretexto rea-
lizou um levantamento para saber o que 
os estudantes podem fazer nos últimos 
momentos da faculdade e principalmen-
te após concluir esse processo.

 Alguns passos a serem seguidos são 
a continuação dos estudos, a busca para 
chegar no mercado de trabalho, a reali-
zação de viagens intercambiárias e a mu-
dança de rotina e deslocamento da zona 
de conforto em busca de um diferencial. 

A partir de agora, vamos detalhar 
cada passo para você.

Geovanni Buzato
Lyzandra Carvalho 

CONTINUE A ESTUDAR

Parece estranho, mas ao mesmo tem-
po que existem pessoas que não veem a 
hora de sair da faculdade, há também 
aqueles que prefiram uma vida acadê-
mica ativa, tendo dificuldades em “ficar 
parado”. Por isso, muitos ao final de um 
ciclo discente optam por fazer uma pós-
-graduação. 

A pós Lato Sensu, é conhecida como 
uma especialização de seu curso de for-

mação, ou seja, ela faz uma segmentação 
da área que a pessoa irá trabalhar, sendo 
direcionada ao mercado de trabalho. Sua 
grade tem duração de 2 anos e os con-
cluintes recebem um certificado.

Já a Stricto Sensu, que abrange os 
cursos de Mestrado, Doutorado e Pós-
-Doutorado, respectivamente, possuem 
como finalidade se concretizar no ramo 
acadêmico e da pesquisa científica, sen-
do de extrema importância para quem 
pretende ser docente. 

No Mestrado é preciso apresentar 
uma pesquisa dissertativa para uma ban-
ca composta por três professores dou-
tores. Já no Doutorado, é necessário 
explicar uma tese e apresentá-la a cinco 
professores Doutores e Pós-Doutorados.

Segundo o Professor Me. Helerson 
Balderramas, as maiores dificuldade das 
pós graduações são em relação a dispo-
nibilidade de dedicação e tempo para 
sua realização e conclusão, sendo que 
os mesmos exigem muito esforço. A si-
tuação é tão complicada que “é pratica-
mente inviável fazer um mestrado e estar 
trabalhando”.

Perguntado sobre a escolha entre pós 
graduação e intercâmbio, Balderramas 
cita que ambas são opções distintas, pois 
“o intercâmbio tem como objetivo am-
pliar sua visão de mundo e lhe propor-
cionar um contato com outras culturas e 
idiomas, que podem ser de extrema im-

Ao mesmo tempo que 
existem pessoas que não 
veem a hora de sair da 
faculdade, há também 

aqueles que prefiram uma 
vida acadêmica ativa.

portância na conclusão de um mestrado 
e doutorado, por exemplo”. Já no caso 
de a pessoa ter uma carreira acadêmica 
consolidada, então a proposta é seguir 
diretamente para a pós-graduação. 

Vale lembrar que antes de entrar em 
uma pós-graduação é preciso antes veri-
ficar se a instituição escolhida e seus cur-
sos são reconhecidos pelo Órgão Federal 
competente e pelo MEC.

FALANDO EM INTERCÂMBIO

Quando o assunto é viagem, é raro 
quem não goste. Seja antes ou depois 
da faculdade, muitas pessoas planejam 
realizar um intercambio para aprende-
rem outros idiomas, conhecerem novos 
lugares, buscarem um emprego fora do 
Brasil ou simplesmente se descobrirem.   
Foi isso que fizeram os três Pedros entre-
vistados nesta edição. Todos foram para 
fora em momentos distintos de suas vi-
das e contam a gente um pouco de como 
foi essa experiência.

O ex-estudante de Direito, Pedro 
Malagoli, que hoje vive na Irlanda e 
não tem previsões de retornar ao Brasil, 
trancou sua matrícula e foi em busca de 
realizar seu sonho fora. Ele comenta que 
a vida em outro país não é fácil, pois a 
saudade da família e as oportunidades 
de emprego são mais para quem já se 
formou. Porém, garante que “só de vir 
para um país onde a língua é inglesa e há 
oportunidades de conhecer novos luga-
res e pessoas, já vale muito a pena”. 

O publicitário, Pedro Dutra, que fez 
intercâmbio também na Irlanda desde 
que concluiu sua graduação, conta que 
a crise brasileira foi a grande brecha que 
o fez ir para fora do país, em busca de 
algo melhor, além de ganhar experiên-
cia internacional para ter mais chances 
de emprego quando retornasse ao Bra-

sil. Porém, ele assegura que se pudesse 
não teria voltado, pois no exterior “tudo 
é organizado e as pessoas são melhores 
remuneradas”. Dutra ainda comenta que 
o intercâmbio é uma especialização mui-
to importante, que o fez sair da zona de 
conforto e aprender mais sobre ele mes-
mo e a vida.  

O atual estudante de administração 
Pedro Fortuna realizou o intercâmbio na 
Nova Zelândia antes mesmo de pensar 
em ingressar numa faculdade. Diz que 
não se arrepende e que faria outros inter-
câmbios, pois é uma experiência muito 
marcante e boa. Ele conta que “o conhe-
cimento adquirido e as amizades, mesmo 
que passageiras, com toda certeza são os 
maiores pontos positivos da viagem”.

A maior lição que eles aprenderam 
durante estes anos longe foi quanto suas 
famílias são importantes e a falta que elas 
fazem.

Questionados sobre empregabilida-
de, os três rapazes disseram que as jor-
nadas de trabalho durante o intercâmbio 
são intensas e precisam ser conciliadas 
com estudos e moradia, além disso, é 
preciso começar com serviços como gar-
çom, doméstica e em construções. Dutra 
cita a busca maior por pessoas da área de 
tecnologia da informação. 

FALANDO EM INTERCÂMBIO

A maior dificuldade dos formandos é 
conseguir um emprego após a faculdade. 
Pensando nisso, o professor de Marke-
ting Pessoal Fábio Ramos dá algumas di-
cas de currículo, comportamento, áreas 
de maior contratação e as dificuldades 
enfrentadas pelos recém-formados.

Segundo o especialista, não só no ex-
terior mas também no Brasil, a área de 
tecnologia da informação é a que atual-
mente mais contrata pessoas e as remu-
nera muito bem, embora ainda esteja 
em deficiência por falta de mão de obra 
qualificada. 

No Brasil o que mais gera contrata-
ções são as datas sazonais, ou seja, admis-
são no comércio em épocas de eventos 
especiais como Dia das Mães, Páscoa e 
Natal. 

O setor de construção civil também 

caminha para o desenvolvimento. 
As maiores dificuldades enfrentadas 

por recentes graduados é a falta de ex-
periência, já que a maioria dos serviços 
buscam pessoas habilitadas para exercer 
determinadas funções. Em contraparti-
da, há empresas que buscam uma mão 
de obra sem experiências anteriores para 
que a mesma seja formada de acordo 
com o perfil do estabelecimento. 

Ramos ainda cita que percebe uma 
pequena relutância dos alunos em buscar 
estágios, o que é de extrema importân-
cia, pois, quando formados, estas expe-
riências adquiridas enquanto estudantes 
serão essenciais. “Então, eu acredito que 
a palavra de ordem é, buscar conheci-
mento, estudar, procurar qualificações e 
aceitar estágios, que nos dão experiência 
profissional”, conclui o professor.

Pedro Dultra: oportunidade de conhecer outros países

Pedro Fortuna: intercâmbio para obter mais conhecimento
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ECONOMIA

Afetados por realidade econômica contam como estão saindo dessa situação
A LUZ NO FIM DA CRISE

O desemprego que assola o Brasil 
atingiu no último ano (2017) uma taxa 
média anual de 12,7% de acordo com o 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística). Índices que preocupam e 
fazem com que haja uma reflexão maior 
de qual a melhor saída. Investir no pró-
prio negócio? Arriscar em algo novo? 
Apertar os cintos e fazer de tudo para 

Raquel Tozi
Rayane Oliveira
Renato Rodrigues 

Mesmo com a alta taxa de desemprego, as contas continuam a surgir na casa dos brasileiros

economizar? 
O empresário Gilson Dias conta que 

no início dessa crise em 2015, necessitou 
reinventar e criar soluções para manter 
seu negócio ativo e circulante. “Quando 
a crise chegou, tivemos que implantar 
meios de trazer nossos clientes de volta, 
ampliando nossos serviços e melhoran-
do o atendimento. O impacto foi muito 
significativo e foi sentido de forma mui-
to dura” conta ele.

Para o economista, Merci Nogueira, 
antes de abrir uma empresa é preciso es-

tudar aquilo que você pretende empre-
ender e ver viabilidades através de pes-
quisa, não esquecendo de entender que 
ao se abrir qualquer negócio você precisa 
gostar do que vai fazer, lembrando que a 
hora de ser dono de sua própria empresa 
é aquela que você se preparou para o que 
vai fazer, considerando a importância do 
planejamento e o capital.

Já o motorista Ricardo dos Santos 
Inácio contou como tem sido a rotina 
dele após a demissão do serviço em que 
atuava: “A empresa em que eu trabalha-

va faliu há 5 meses, desde lá tem sido 
muito difícil encontrar um emprego, a 
exigência tem sido grande em qualquer 
lugar que eu vá entregar currículo, eles 
sempre cobram a questão de cursos com-
plementares e também a experiência” diz 
Ricardo.

Assim como Ricardo, milhares de 
outros brasileiros seguem na mesma si-
tuação. A economia esse ano voltou a 
reagir e mostrou sinais de melhoras e 
segundo o empresário Gilson Dias isso 
já pôde ser sentido no mercado, ele acre-
dita que haverá necessidade de contratar 
novos funcionários brevemente para po-
der abranger o número de clientes que 
vem cada vez mais aumentando.

“Saber o quanto você 
gasta é importante 
bem como a forma 
que você gasta”, 

Economista Merci Nogueira

O economista Merci Nogueira, dá al-
gumas dicas para aqueles que perderam 
o emprego e precisam se organizar finan-
ceiramente.

“Primeiro, aproveite o acerto que 
vai receber da empresa, para quitar suas 
dívidas, para não ficar negativado, após 
isso, procure não fazer novas dívidas que 
você não possa pagar. Se comprar, com-
pre de acordo com suas possibilidades, 
pagando se possível, à vista e pesquisan-

Quitar dívidas e poupar dinheiro pode ser a primeira decisão a ser tomada no momento da demissão

DICAS FINANCEIRAS

do sempre. Procure investimentos junto 
ao banco que você trabalha, lembrando 
que poupança não é a melhor opção”.

Como pessoas desempregadas po-
dem investir e abrir seu próprio negócio? 
A contadora Amanda Cardoso deu vá-
rias dicas. Para ela, um grande parceiro 
que está sempre a disposição de micro-
empresários é o Sebrae, que atende e faz 
aberturas gratuitas dos MEI’s (Micro-
empreendedores Individuais) além de 
oferecer cursos e orientações de como 
gerenciar e organizar sua empresa. Ela 
acredita que todos têm a capacidade de 
abrir o próprio negócio, mas deve-se le-
var em conta que com a situação atual 

do mercado, existe uma necessidade de 
renovação. Amanda ainda acrescenta 
que essas formações e cursos acrescen-
tam muito em um currículo, portanto 
é algo que não pesa apenas na questão 
de abrir uma empresa, mas também no 
quesito profissional. 

Arriscar ou se resguardar? A expec-
tativa de muitos é de que dias melhores 
estão por vir, o mercado segue cada dia 
mais rígido e exigente. É necessário bus-
car meios para se adquirir novos conhe-
cimentos de maneira que não prejudi-
que a vida financeira de ninguém e possa 
contribuir para o crescimento profissio-
nal ou empreendedor.

É necessário buscar meios 
para se adquirir novos 

conhecimentos de maneira 
que não prejudique a vida 
financeira de ninguém e 
possa contribuir para o

crescimento profissional 
ou empreendedor.

Foto: Rayane Oliveira

Foto: Renato Rodrigues
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A intervenção serve para eliminar a 
causa que deu origem ao decreto. No 
caso do Rio de Janeiro foi a segurança 
pública, o interventor federal fica res-
ponsável por toda área publica que deu 
origem a intervenção e quem irá deter-
minar quais as atividades que vão ser fei-
tas no local.

Uma das características da interven-
ção federal é que o governador (do es-
tado) é afastado, e o interventor é no-
meado para gerir os problemas relativos 
ao estado. O governador fica nomeado 
em outros cargos como saúde e educa-
ção, porém fica afastado da segurança 
pública. O que não acontece no Rio de 
Janeiro, já que o governador continua 
em exercício. 

“A intervenção pode ter sido 
usada como uma manobra 

política pelo governo federal, 
já que o decreto pode ser 
revogado antes do prazo 

final e a reforma pode 
voltar a ser votada”, 

Professor Daniel Barile da Silveira

a aposentadoria, pois mesmo que o tra-
balhador tiver contribuído durante 35 
anos e não atingir 50 anos de idade, ele 
não poderá se aposentar por tempo de 
serviço até atingir a idade mínima de 50 
anos.

No caso da mulher, ainda que ela ti-
ver contribuído por 30 anos, da mesma 
forma não poderá se aposentar até atin-
gir 50 anos de idade e há quem defenda 
ainda aumentar para 60 anos, ou até ele-
var para os 67 anos.

Outra mudança importante é o cha-
mado “pedágio” que se trata do acrésci-
mo de 50% do tempo que falta para que 
o contribuinte atinja o direito de apo-
sentadoria que no caso, seria de 50 anos.

Na pratica, um exemplo seria que na 
data da emenda, a pessoa que tem 50 
anos (no caso de homens), e são 30 anos 
de contribuição faltando cinco anos para 
a aposentadoria, então faltariam cinco 
anos, mais 50% em cima desses cinco 
anos que daria dois anos e meio traba-
lhando no total de 37,5 anos de contri-
buição.

Outro exemplo de como a nova re-
forma poderá não beneficiar os que já 
contribuíram, é o do Sr Afonso Tirintan 
que é aposentado desde 1995 e que não 
recebeu benefícios da sua aposentadoria 
como foi estipulado na época. A nova re-
forma também não irá prever nenhuma 
correção para a parcela de pessoas que já 
está aposentada como o Senhor Afonso.

A intervenção federal é um proce-
dimento regulado pelos artigos 34 e 36 
do capitulo VI da Constituição e é de-
cretada pelo presidente da republica por 
iniciativa própria ou por solicitação do 
Poder Legislativo, de alguma instância 
superior do Judiciário, como o Supe-

Outra mudança importante 
é o chamado “pedágio” 

que se trata do acréscimo 
de 50% do tempo que falta 

para que o contribuinte 
atinja o direito de 

aposentadoria.

Desde que foi instituída 
a constituição vigente, 
de 1988, nós tivemos 

três grandes reformas nas 
regras da previdência.

Dez anos após a promulgação da 
constituição, em 1998, o governo de 

Fernando Henrique Cardoso realizou 
a primeira mudança significativa. Foi 
aprovado pelo Congresso o texto da 
reforma constitucional número 20. A 
principal mudança era de que não seria 
mais considerado o tempo de serviço do 
contribuinte, e, sim o tempo de contri-
buição no INSS.

O professor especialista em Direito 
Previdenciário do Unitoledo, Luiz Gus-

PREVIDÊNCIA

Especialistas esclarecem dúvidas sobre reformas e trazem seus pontos de vista

TODO MUNDO TEM 
“CULPA NO CARTÓRIO”

Tanto os governos que tem condutas 
de esquerda ou direita, fizeram reformas 
na previdência. Desde que foi instituída 
a constituição vigente, de 1988, nós ti-
vemos três grandes reformas nas regras 
da previdência.

Fernando Veneroni
Murilo Magrini
Rafael Rodrigues 

Carteira de trabalho: um documento que passa a ter seu valor questionado

tavo Pancoti, esclarece que após a emen-
da constitucional número 20, “o artigo 
202 desta reforma também acresceu a 
possibilidade de se fazer uma previdên-
cia de natureza complementar, regido e 
organizado pela previdência social, até 
então isso era organizado pelo sistema 
de seguros e não pela previdência”. Ou-
tra mudança significativa e que acabou 
gerando mais recursos para o sistema 
previdenciário.

A segunda grande reforma aconteceu 
no governo de Lula, em 2003. Houve 
uma nova alteração na previdência com 
a emenda constitucional número 41, 
que modificou principalmente os cálcu-
los para o servidor público. Segundo o 
professor Pancoti, a principal modifica-
ção foi a taxação dos inativos, “o servidor 
mesmo que aposentado continua contri-
buindo com a previdência, e criou-se o 
abono de permanência, o servidor que 
quiser continuar trabalhando e já tendo 
atingido o tempo de contribuição não 
precisaria continuar contribuindo, mas 
após a aposentadoria ele deverá voltar à 
contribuir”. Outra mudança significati-
va foi a retirada da aposentadoria por in-
tegralidade do servidor público, ele pas-
saria a não receber os mesmos aumentos 
que o servidor que se encontra na ativa.

No governo da presidente Dilma, a 
mudança significativa foi a inclusão da 
regra que é popularmente conhecida 
com 85/95, esta que concede aposen-
tadoria integral aos trabalhadores que, 
somando o tempo de contribuição e a 
idade, obtenham resultado igual ou su-
perior a 85 anos (para mulheres) e 95 
anos (para homens). A vantagem que 
esta regra trouxe, é de que o contribuinte 
que se aposentar com esses quesitos não 
passará pelo fator previdenciário (manei-
ra de se calcular o valor da parcela que 
será recebida) e receberá sua aposentado-
ria integral.

A nova proposta da reforma foi feita 
em 2010, como explica Pancoti, ela deve 
prejudicar o trabalhador, pois haverá um 
aumento no tempo de contribuição para 

NOVA PROPOSTA

rior Tribunal Federal (STF), o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), ou o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) ou por solicita-
ção da Procuradoria-Geral da República 
provida pelo STF.

É por causa dessa intervenção que a 
reforma da previdência não pode ser vo-
tada, já que o decreto é válido até o dia 
31 de dezembro de 2018, onde ela pode 
ser prorrogada pelo governo federal.

Como afirma o Professor Daniel Ba-
rile da Silveira especialista constitucio-
nal, “a intervenção pode ter sido usada 
como uma manobra política pelo gover-
no federal, já que o decreto pode ser re-
vogado antes do prazo final e a reforma 
pode voltar a ser votada”. A revogação 
poderia ser adotada as vésperas das elei-
ções e o texto pode ser votado às pressas.

A TÍTULO DE CURIOSIDADE

Foto: Rafael Rodrigues




